ČESKÁ REPUBLIKA
MINISTERSTVO VNITRA
Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064
zastoupená
Michalem Hauzrem,
na základě pověření ministra vnitra ze dne 20.8.2019, č.j. MV-113057-1/KAP-2019
Č. j.: MV-106327-107/KAP-2019
Praha 23. 9. 2019
Počet listů: 2

OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
V dynamickém nákupním systému s názvem „Poskytování služeb KIVS – 2017–2021“ (dále jen „DNS
KIVS”), který byl zaveden oznámením odeslaným do Věstníku veřejných zakázek dne 9. 8. 2017, jenž
bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 14. 8. 2017 pod ev. č. F2017-022104 a v Úředním
věstníku Evropské unie dne 12. 8. 2017 pod ev. č. 2017/S 154-319744, zavedený zadavatelem Českou
republikou – Ministerstvem vnitra, IČ: 00007064, se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 – Letná
(dále jen „Centrální zadavatel“)
tímto oznamuji, že:
dne 23. 9. 2019 bylo Centrálním zadavatelem rozhodnuto o zrušení zadávacího řízení zahájeného
odesláním výzvy k podání nabídek, jež byla dle § 141 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek („ZZVZ“) odeslána všem dodavatelům zařazeným do dynamického nákupního
systému za účelem zadání veřejné zakázky s názvem DATA_AL PL_10021 (dále jen „Veřejná
zakázka“) ve smyslu § 127 odst. 1 ZZVZ.
Odůvodnění:
Centrální zadavatel je povinen podle § 127 odst. 1 ZZVZ, zrušit bez zbytečného odkladu zadávací
řízení, pokud po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek v
zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení.
Centrální zadavatel zrušil zadávací řízení na Veřejnou zakázku podle § 127 odst. 1 ZZVZ zadávanou
v rámci DNS KIVS, neboť neobdržel ve lhůtě pro podání nabídek na Veřejnou zakázku žádné nabídky,
žádosti o účast či potvrzení zájmu o účast, a tudíž v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku není žádný
účastník.
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Poučení:
Proti rozhodnutí Centrálního zadavatele lze podat zdůvodněné námitky podle § 241 a násl. ZZVZ.
Písemné námitky musí být Centrálnímu zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení
tohoto oznámení.

Michal Hauzr
Vedoucí oddělení odboru koncepce, architektury a projektů
informačních a komunikačních technologií
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